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ČLOVEKOVE PRAVICE
SEZNAM DELAVNIC
Naslov

ZLATO PRAVILO

Izvajalec Sonja Bezjak
Opis Z drugimi je najbolje ravnati tako, kot si želimo, da bi drugi ravnali z nami.

Otrok ima pravico, da ga odrasli upoštevamo kot osebo z lastnimi pravicami.

Naslov

AKITIVIRAJMO SE IN ANIMIRAJMO

Izvajalec Lenka Keček Vaupotič in Roman Bobnarič
Opis Pridružite se nam v računalniški učilnici, kjer se boste lahko izrazili skozi uporabo
animacije, risanja, snemanja …

Naslov

USTAVNO PRAVO - THE BILL OF RIGHTS
(primerno za 3. in 4. letnik)

Izvajalec Nina Cerkvenik
Opis V obliki čajanke se bomo sprehodili po poti do ameriške neodvisnosti. Osvetlili bomo
ozadje, dogajanje in posledice ter povezavo s trenutnim stanjem v ZDA.

Naslov

MEDNARODNO HUMANITARNO PRAVO INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
(primerno za 2. in 3. letnik)

Izvajalec Nina Cerkvenik
Opis Ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne bomo pogledali nekaj statistik in vpliv na pravno
zaščito civilistov in vojakov po obeh svetovnih vojnah.

Naslov

MOJE PRAVICE - TVOJE PRAVICE

Izvajalec Tanja Galun Založnik
Opis S pomočjo namišljenih situacij bomo skušali razumeti, da lahko v primerih, kjer se pravice

ene osebe končajo in se pričnejo pravice druge, pride do sporov. V igri “Kaj sedaj?” bomo
s pomočjo sodelovanja prišli do rešitev v situacijah, ko si pravice nasprotujejo.
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Naslov

PRAVICE V POROČILIH

Izvajalec Polona Kosec Krajnc
Opis Mediji so vsak dan polni zgodb, ki so spodbudne, tragične, srečne, žalostne, preproste,

zapletene. Ob nekaterih od teh se nemalokrat počutimo nemočne. Če pa si jih ogledamo z
vidika človekovih pravic opazimo ponavljajoče vzorce varovanja in zaščite, pa tudi vzorce,
kjer se človekove pravice kršijo.
Vsak dijak na delavnico s seboj prinese kak star časopis ali revijo.

Naslov

TABORJENJE

Izvajalec Polona Kosec Krajnc
Opis Zamislite si, da greste s svojimi prijatelji na taborjenje. Nekdo vam je povedal za prečudovit
prostor, za lepo jaso ob jezeru v gozdu, ki je daleč od civilizacije. Nekaj tednov ste ta izlet
skupaj načrtovali in končno je pred vami dan odhoda …

Naslov

TAT

Izvajalec Polona Kosec Krajnc
Opis Aleksander vsak mesec položi manjši znesek od svoje plače na bančni račun, ki ga ima pri

lokalni banki. Aleksander opazi, da ima nenadoma na računu veliko več, kot je mislil. To bo
zagotovo pomota. Banki napiše pismo …

Naslov

IZDELAJMO AFRIŠKI INSTRUMENT IN ZAIGRAJMO

Izvajalec Aleš Lubi
Opis Vse je lahko instrument. Ne verjameš? Pridi in se pridruži.
Naslov

ČISTILNE NAPRAVE

Izvajalec Peter Luknjar
Opis V prvem delu bomo spoznali vrste in delovanje različnih čistilnih naprav za komunalne

vode, v drugem delu bomo šli na sprehod do Biološke čistilne naprave Ormož, kjer si bomo
ogledali njeno delovanje.

Naslov

ŠPORT ZA VSAKOGAR

Izvajalec Bojana Moravec
Opis Šport je pravica vsakega človeka. Uporabi domišljijo, bodi kreativen, ustvarjali bomo nove
igre.
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Naslov

PRAVICA DO ŽIVLJENJA IN EVTANAZIJA

Izvajalec Vesna Pintarić
Opis Najbolj temeljna od vseh pravic, ki jih ima človek, preden pride na svet je pravica do

življenja. Če obstaja pravica do življenja, ali bi morala obstajati tudi pravica do smrti? Kaj
pomeni beseda evtanazija? Nekateri jo imenujejo »dobra smrt«, drugi spet »smrt iz
usmiljenja«, tretji pa »aktivna pomoč pri umiranju«.

Naslov

IZRAŽANJE S POMOČJO PLAKATA

Izvajalec Janja Rudolf
Opis Kje so meje izražanja, ko govorimo o plakatu?
Naslov

REVŠČINA IN ČLOVEKOVE PRAVICE

Izvajalec Aleksandra Štih in Karmen Plavec
Opis Prebrali bomo resnične zgodbe o revščini in človekovih pravicah po svetu (iz Slovenije,

Afrike, Azije, ZDA). Ker zgodbe nimajo konca, bomo na kreativen način oblikovali kratek
skeč, skupno pesem, zgodbo ali risbo.

Naslov

KAKO BI SE POČUTIL/-A TI?

Izvajalec Vesna Tomše
Opis Ali kdaj razmišljaš o tem, kako lahko že z uporabo določenih jezikovnih izrazov, s

komentarji dogodkov, pripovedovanjem šal, kršiš pravice skupine ljudi, samo zato, ker
se tvoja spolna usmerjenost razlikuje od njihove?
Če želiš:
- razmišljati o diskriminaciji na podlagi spolne identitete in spolne usmerjenosti,
- razvijati zmožnost vživljanja v žrtve diskriminacije na podlagi spolne
usmerjenosti,
- razmišljati o različnih oblikah homofobnega nasilja, razlogih zanj, počutju žrtev,
možnostih za pomoč žrtvam in konkretnih rešitvah za preprečevanje
homofobnega nasilja med vrstniki (na šoli),
se nam pridruži.

Naslov

Srečko Kosovel: #PRAVICA

Izvajalec Helena Srnec in Blanka Erhartič
Opis Izbor misli divje aktualnega in današnjemu sprenevedanju smrtno nevarnega Srečka

Kosovela, ki so kakor kozmična energija – človeka predramijo v življenje. Vzviharjene
vrstice pesnika vsemirja, vizionarja, sijajnega misleca ustvarjajo iz svetovnega pogleda in
ostroumno imenujejo, pojmujejo …
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Naslov

PEHANJE ZA BOGASTVOM IN MOČJO

Izvajalec Renata Bezjak in Simona Meglič
Opis Denar, denar, denar … Ali imeti bogastvo in moč pomeni imeti tudi odgovornost? Kako bi
zmanjšali prepad med različnimi kategorijami bogastva in moči?

Naslov

HOROSKOP REVŠČINE

Izvajalec Renata Bezjak in Simona Meglič
Opis Kaj napoveduje horoskop za prihodnost, kam se bo obrnilo življenje? Smo res sami svoje
sreče kovač?

Naslov

ČLOVEKOVE PRAVICE V 21. STOLETJU

Izvajalec Amnesty International
Opis Na interaktiven način bomo v delavnici dali poudarek uresničevanju človekovih pravic pri
nas in po svetu danes. V delavnici bomo prav tako namenili posebno pozornost Splošni
deklaraciji človekovih pravic, ki v 2018 praznuje 70. obletnico. Pomembno je, da mladi
poznajo človekove pravice in tudi z njimi povezane odgovornosti, jih razumejo in predvsem
udejanjajo v vsakdanjem življenju. Ali lahko vsakdo pomaga oblikovati družbo, kjer so
vrednote človekovih pravic spoštovane in cenjene?

Naslov

DISKRIMINACIJA NI KUL!

Izvajalec Amnesty International
Opis V delavnici bomo skozi različne aktivnosti naslovili diskriminacijo in njene posledice na
posameznike in skupine. Preko socialnih iger, študij primerov in igre vlog nam bo cilj v

mladih vzpodbuditi občutljivost za položaje, v katerih se znajdejo drugi. Razvijali bomo
empatijo in strpnost do drugačnosti. Posebno pozornost bomo namenili rušenju
predsodkov in stereotipov ter se osredotočili na konkretne načine, kako jih preseči.

Naslov

NA POTI

Izvajalec Amnesty International
Opis Migracije obstajajo od obstoja človeka, prav tako dolgo pa obstajajo tudi s tem povezana
različna prepričanja, mnenja, pa tudi strahovi. Na delavnici bomo zato najprej definirali

osnovne pojme (kdo so migranti, kdo so begunci, kdo ima pravico do mednarodne zaščite,
kako tujci v Sloveniji postanejo naši sodržavljani … ) in spoznali trenutno stanje (koliko je
na svetu migracij, kam se ljudje selimo, iz kakšnih razlogov …), s pomočjo interaktivnih
dejavnosti pa izmenjali tudi osebne poglede in izkušnje o tej temi.
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Naslov

DAROVANJE KRVI IN KRVOTVORNIH MATIČNIH
CELIC

Izvajalec Epruvetka, Društvo študentov medicine Maribor
Opis Daj se na seznam. Poženi srce, daruj kri in pomagaj rešiti življenje.
Naslov

DAROVANJE ORGANOV

Izvajalec Epruvetka, Društvo študentov medicine Maribor
Opis Se ti zdi, da se te družbena odgovornost ne tiče? Kaj pa v trenutku, ko bi za preživetje

potreboval presaditev organa? Takrat je prav vsak posameznik, ki se odloči za darovanje
svojih organov, izjemno dragocen, družbena odgovornost pa je kar naenkrat še kako
pomembna tudi zate.

Naslov

MOČ IN ČLOVEKOVE PRAVICE

Izvajalec Mladinski center Ormož
Opis Razmerja moči so prisotna na vseh ravneh vsakdana. Včasih se izrazijo na načine, ko so

težko zaznavni. Delavnica je namenjena poglobljenemu razumevanju razmerja moči med
ljudmi in vplivu le-tega na vsakdanje življenje posameznika. Prek aktivnosti bomo
spoznavali, kaj je družbena moč, kaj jo definira in kako vpliva na družbeni status.
Odgovorili si bomo tudi na vprašanje, katera so tista orodja, ki se lahko izrabijo za
uveljavljanje moči in kako družbene in zgodovinske okoliščine vplivajo na definicijo moči.

Naslov

TEHNIKE SPROŠČANJA

Izvajalec gRajski center Ormož in Zdravstveni dom Ormož
Opis Živimo v času, ko je stres velik del vsakdanjika slehernega od nas. Prav zato postajajo
različne tehnike sproščanja vsakodnevna nujnost.
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